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Gezocht: teamleider montage & assemblage 

Is monteren, assembleren, solderen jou gekend? Haal je voldoening uit het coachen van 

mensen? Steek je graag je handen uit je mouwen? Denk je graag mee met klanten? Vier keer 

volmondig ja? Dan ben jij de teamleider die we zoeken! 

 

KUNNIG is een Antwerps maatwerkbedrijf en staat voor sociaal-economisch en duurzaam 

ondernemen. We geven tewerkstellingskansen aan mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt en willen hen laten groeien. We zetten de kwaliteiten van onze maatwerkers in 

en bieden meerwaarde op vlak van logistieke ondersteuning, recycling, producties in textiel en 

hout, …  

 

Samen groeien  

In de afdeling montage & assemblage doen we aan (elektrische) montage en assemblage van 

goederen. Daarnaast zijn ook het demonteren en sorteren van artikelen taken die onder deze 

afdeling vallen. We staan bijvoorbeeld in voor de assemblage van A tot Z van 

desinfectietoestellen.  

 

Ervaring is een meerwaarde, maar niet strikt noodzakelijk. Ben je een schoolverlater in een 

technische richting en zit je vol motivatie om aan de slag te gaan als leidinggevende? 

Contacteer ons en we bekijken of we een traineeship kunnen aangaan. 

 

Een match? 

Stroop je mouwen maar op, want we zoeken een meewerkend teamleider. 

 Je bezit een rijbewijs B. 

 Je kan een productielijn efficiënt opzetten en optimaliseren.  

 Poka Yoke, Kaizen & six sigma zijn je gekend of je zocht het ondertussen al op. 

 Samen met het salesteam maak je afspraken met de klant, analyseer je de 

opdracht en doe je het nodige om deze uit te voeren volgens een werkplanning. 

 Je neemt leiding, verdeelt en verduidelijkt het werk binnen je team maatwerkers, 

rekening houdend met ieders mogelijkheden en talenten. Je observeert en begeleidt 

intensief je medewerkers. 

 Je organiseert elke opdracht zo optimaal en kwalitatief mogelijk en houdt daarbij 

rekening met deadlines. Dankzij jouw ploeg geraakt alles op tijd klaar! 

 Je voert tussentijdse controles uit en stuurt bij indien nodig. Je kaart obstakels aan, 

doet voorstel voor verbetering en je implementeert dit in je werking. Kortom, je streeft 

naar het beste resultaat. 

 Wij zorgen voor een ordelijke en veilige werkomgeving, jij houdt het zo met oog 

voor ergonomie.  

 Je panikeert niet bij “Wat Als”-scenario’s maar zoekt actief oplossingen voor 

onverwachte situaties. Veranderingen schrikken je niet af, ze dagen je zelfs uit. 

 Je houdt van sociaal contact, en krijgt energie van interactie met medewerkers, 

collega’s en klanten. Het voeren van personeelsgesprekken, verslagen maken, 

oplossingen zoeken en het inschakelen van gepaste hulp maakt deel uit van je 

dagelijkse werk. 

https://www.kunnig.com/montage-en-assemblage
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 Werken met MS Office is je niet vreemd, want je registreert en gebruikt gegevens 

van je productieproces. Je geeft input aan de boekhouding. 

 Wij investeren in opleiding en coaching. Leergierigheid vinden we belangrijk: je 

wil toch ook in jezelf investeren en levenslang blijven leren? 

 Je spreekt en schrijft zeer goed Nederlands en je kan je mondeling uitdrukken in het 

Engels tegenover een klant. 

Ontbreek je één van bovenstaande verwachtingen? Dat betekent nog geen njet van onze 

kant. Vertel ons hoe je hierin kan groeien. 

 

Dit zi jn je collega’s  

Ontdek in dit filmpje wat onze medewerkers belangrijk vinden en waar ze op rekenen van hun 

toekomstige teamleider. 

 

Wat mag je van ons verwachten?  

 Je werkt in een organisatie met economische én maatschappelijke meerwaarde.  

 Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen en te groeien. We ondersteunen je hierin 

door opleiding (door bijvoorbeeld Groep Maatwerk), coaching en training op de 

werkvloer aan te bieden.  

 Een veelzijdige en uitdagende functie met ruimte voor initiatief om mee te bouwen 

aan de verdere professionalisering van KUNNIG.  

 Een voltijds bediendencontract van onbepaalde duur met daguren. 

 Je krijgt bij ons extra vakantiedagen, een hospitalisatieverzekering, elektronische 

maaltijd- & ecocheques, woon-werkvergoeding, een 13de maand en een 

septemberpremie. 

We voeren een gelijke kansenbeleid. We werven aan op basis van competenties en talenten. 

We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met 

gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, ... Wij moedigen mensen met 

een diverse achtergrond aan om te solliciteren. 

 

Klaar om samen te groeien? Dan is het nu aan jou!  

Overtuig ons in jouw motivatiebrief waarom jij de teamleider bent die wij zoeken. Mail hem 

samen met je cv naar hr@kunnig.com.  

Contactpersoon vacature: Ella Vandermeulen (03 432 88 90).  

 
P.S. Je vindt ons op LinkedIn, Facebook en Instagram. Of bezoek onze website op www.kunnig.com. 

https://www.youtube.com/watch?v=XRCFesYyTCc
mailto:hr@kunnig.com?subject=Sollicitatie%20teamleider%20locatie
https://www.linkedin.com/company/2321820
https://www.facebook.com/KUNNIG-108589595913576/
https://www.instagram.com/kunnig_maatwerkbedrijf/
http://www.kunnig.com/

